Clubul Fermierilor Români solicită Guvernului măsuri pentru susținerea
transportului pe calea ferată
19 martie 2020
Clubul Fermierilor Români solicită sprijin pentru mediul de afaceri în această perioadă
în care țara și lumea întreagă se confruntă cu pandemia de coronavirus. Organizația
propune o serie de măsuri concrete pentru susținerea agriculturii și limitarea impactului
negativ pentru fermieri, inclusiv susținerea transportului feroviar de marfă.
Nevoile de hrană ale populației în această
perioadă au crescut pe fondul temerilor legate de
evoluția pandemiei, inclusiv de modificarea
obiceiurilor alimentare în situații de izolare
medicală sau de carantină.
În această perioadă, fermierii au inițiat sau se
pregătesc să înceapă campania de însămânțare
pentru culturile de primăvară care se desfășoară
pe circa 50% din terenul agricol din România.
Inputurile necesare pentru campania de primăvară, precum semințe, îngrășăminte, fertilizanți,
piese de schimb pentru utilajele agricole etc sunt deja asigurate în mare parte pentru
campania de primăvară, o parte fiind însă încă pe drum și trebuind să ajungă cu bine la
destinație pentru finalizarea campaniei de primăvară în bune condiții.
Clubul Fermierilor Români cere ridicarea restricțiilor de circulație pentru produsele
agricole
Transportul de mărfuri pe rutele internaționale este restricționat / influențat de măsurile de
prevenție și se desfășoară cu dificultate și cu întârzieri.
Din acest motiv, aprovizionarea fermelor vegetale și de animale este periclitată, susțin
fermierii, citați de Profit.ro. Mai mult, este anticipată o altă potențială problemă majoră pentru
fermierii români, și anume asigurarea necesarului de inputuri pentru campania agricolă de
toamnă (care începe în lunile iunie-iulie) având în vedere că cele mai multe inputuri sunt
asigurate din import din țările care au intrat în carantină.
”Solicităm ridicarea restricțiilor de circulație pentru transportul de inputuri pentru ferme și a
produselor agricole destinate aprovizionării agro-alimentare sau cel puțin flexibilizarea
acestuia în așa fel încât aprovizionarea fermelor cu cele necesare activității de producere a
hranei să nu fie perturbată. O atenție specială trebuie acordată fluidizării transportului pe cale
ferată și a prioritizării transportului necesar agriculturii pe calea ferată. Să fie, astfel, asigurat,
chiar dacă se pun restricții pe traseu, transportul inputurilor pentru producția vegetală,
premixuri sau alte produse pentru hrana animalelor, transportul animalelor vii, a ambalajelor

necesare firmelor din industria agroalimentară, piese de schimb pentru utilajele agricole din
ferme etc”, se arată în scrisoarea trimisă autorităților de Clubul Fermierilor Români.
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